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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di jaman modern seperti saat ini, kemajuan tekhnologi sangat berdampak 

terhadap kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, misalnya penggunaan 

air conditioner (AC). AC merupakan sebuah alat penyejuk ruangan yang 

mampu mengkondisikan udara dalam ruangan serta memberikan efek nyaman 

bagi tubuh (Sofyan, 2010), namun kualitas udara dalam suatu ruangan yang 

menggunakan penyejuk ruangan merupakan faktor yang signifikan yang dapat 

mempengaruhi derajat kesehatan (Arjani, 2011).  

Kualitas udara dalam ruangan adalah udara didalam suatu bangunan yang 

dihuni atau ditempati untuk suatu periode sekurang-kurangnya 1 jam oleh 

orang dengan berbagai kesehatan yang berlainan (Suharyo, 2009). 

Timbulnya permasalahan yang mengganggu kualitas udara dalam suatu 

ruangan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah suhu 

udara, kelembapan udara sistem ventilasi ruangan, dan kontaminan sisa hasil 

pernafasan.  

Suatu ruangan yang ditempati oleh banyak orang dengan berbagai kondisi 

kesehatan maka kemungkinan besar untuk dapat terpapar oleh resiko infeksi 

melalui kontak dengan orang lain. Ruangan yang di tempati oleh banyak orang 

dapat meningkatkan resiko timbulnya gangguan kesehatan. (Arjani, 2011).  



2 
 

Salah satu jenis gangguan kesehatan yang timbul akibat pemakaian AC 

adalah Sick Building Syndrom (SBS) yang diantaranya adalah flu, batuk dan 

iritasi kulit maupun mata. Dengan munculnya SBS tersebut, maka secara tidak 

langsung akan mempengaruhi aktivitas seseorang.  

Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh akibat aktivitas otot-otot skelet 

yang mengakibatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik sangat berpengaruh 

terhadap kebugaran seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Utari (2007) 

bahwa kebugaran jasmani adalah suatu keadaan yang dimiliki atau dicapai 

seseorang dalam kaitannya dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas 

fisik. 

Pada anak sekolah, kebugaran jasmani memiliki arti penting bagi anak 

sekolah, antara lain dapat meningkatkan fungsi organ tubuh, sosial emosional, 

sportivitas dan semangat kompetisi. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa kebugaran jasmani mempunyai hubungan positif dengan prestasi 

akademis (Iskandar, dkk 1999). Kebugaran dapat di ukur dengan 

menggunakan parameter VO2 Max. VO2 max adalah salah satu indikator yang 

baik dari capaian daya tahan aerobik (Astorin, dkk 2000).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan mengingat pentingnya kebugaran 

bagi pelajar, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada 

pengaruh penggunaan AC terhadap gangguan kesehatan yang berdampak pada 

kebugaran pelajar. 
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B. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah ada 

pengaruh penggunaan Air Conditioner terhadap gangguan kesehatan yang 

berdampak pada kebugaran pelajar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti  melakukan penelitian ini adalah untuk mengatehui  

pengaruh penggunaan Air Conditioner  terhadap gangguan kesehatan yang 

berdampak pada kebugaran pelajar. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagi berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Pembuktian secara ilmiah tentang pengaruh penggunaan AC 

terhadap gangguan kesehatan yang berdampak pada kebugaran 

pelajar. 

2. Manfaat praktisi 

Memberikan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan AC 

terhadap gangguan kesehatan yang berdampak pada kebugaran 

pelajar serta upaya untuk peningkatan kebugaran jasmani 

khususnya pada remaja   

 


